
П Р О Т О К О Л  № 20 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 08.06.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії.  

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Якубик Іван Іванович;  

Чурило М.М. – члени комісії.  

 

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії.  

 

    ЗАПРОШЕНІ: Карташов С.О. – директор КП "Водоканал м. 

Ужгорода";  

Бабидорич В.І. – директор  ДМГ; 

Юрко А.А. – директор УКБ; 

Савко М.В. - заступник директора УКБ; 

Яцків О.І. – начальник закупівель та регулювання 

економічної діяльності відділу департаменту міського 

господарства; 

Представники ОСББ Просп. Свободи, 2; 

Представник будинку №152 по вул. Собранецькій.  

Депутат Химинець В.В. від мешканців будинку №98 по 

вул. Собранецькій;  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про звернення громадян, ОСББ.  

2. Про питання, подані на розгляд департаментом міського господарства. 

3. Про проблему водовідведення поверхневих вод та каналізації в 

мікрорайонах "Радванка" та "Горяни".  

 

1. Про звернення громадян, ОСББ 

 

1.1. Звернення ОСББ Пр. Свободи, 2 

СЛУХАЛИ: Представник ОСББ Пр. Свободи, 2 довела до відома 

депутатів та присутніх про необхідність проведення заміни електропроводки та 

електрощитових в шістнадцятиповерховому будинку. Зауважила, що в будинку 

140 квартир та на виконання вказаних робіт необхідне фінансування в сумі 

200,0 тис. грн.  



ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. Звернення жителів вул. Собранецької, 152 

СЛУХАЛИ: Представники будинку №152 по вул. Собранецькій, поскаржились 

присутнім про проблему, що виникла внаслідок можливої  несправності 

системи водопостачання та водовідведення в будинку, що спричиняє 

затоплення підвалу.  

ВИСТУПИЛИ: Карташов С.О. зауважив, що всі труби вже було замінено,  

система працює справно, однак проблема є з дренажною системою, що і 

спричиняє підтоплення.  

ВИРІШИЛИ:  

1. Включити  до переліку об'єктів, на які  планується здійснити виїзд на 

місце для проведення візуального обстеження.  

2. Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства у разі необхідності виготовити ПКД вказаних робіт.  

3. Департаменту міського господарства розглянути можливість вирішення 

даної проблеми за рахунок та засобами організації, що здійснює 

обслуговування вказаного будинку.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.3. Звернення жителів вул. Собранецької, 98 

СЛУХАЛИ: Депутати ознайомились зі змістом звернення мешканців будинку 

№98 по вул. Собранецькій щодо капітального ремонту покрівлі, які звернулись 

по допомогу до депутата свого в/о Химинця В.В.  

ВИРІШИЛИ: Доручити відділу технічного нагляду департаменту міського 

господарства здійснити обстеження покрівлі для надання висновків щодо 

ступеня аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

1.4. Про звернення ОСББ "Оберіг -64" 

СЛУХАЛИ: Депутати ознайомились зі змістом звернення мешканців будинку 

№64 по вул. Грушевського щодо капітального ремонту покрівлі. 

ВИСТУПИЛИ: Бабидорич В.І. доповів про суть проблеми.  

ВИРІШИЛИ: При наявності бюджетного фінансування рекомендувати 

включити обєкт з капремонту покрівлі по вул. Грушевського, 64 в порядку 

черговості.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 



2. Про питання, подані на розгляд департаментом міського 

господарства 

СЛУХАЛИ: Бабидорич В.І., Яцків О.І. ознайомили депутатів з переліком 

об'єктів, підготовленим враховуючи аналіз звернень депутатів.  

             2.1. Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення (відсутня 

ПКД): 

- внутрішньоквартальної території вул. Легоцького, 27, 29, 31, 33; 

- внутрішньоквартальної території вул. Богомольця, 30% 

- внутрішньоквартальної території вул. Челюскінців (від. вул.  Грушевського до 

вул. Можайського); 

- внутрішньоквартальної території вул. 8-Березня, 35, 37, 39; 

- внутрішньоквартальної території вул. Тлехаса, 86-88; 

- внутрішньоквартальна територія вул. Щедріна, 36/17, 38, 38 А, вул. 

Котовського, 19, Осипенка, 16 (ПЕРШОЧЕРГОВО).  

ВИРІШИЛИ: Оскільки відсутня ПКД, доручити департаменту міського 

господарства вжити всіх необхідних заходів щодо організації обстеження 

ТОВ "Закарпателектробуд" вказаних об'єктів для надання висновків щодо 

ступеня аварійності та вартості робіт з проведення ремонту з подальшим 

винесенням питання на розгляд комісії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

          Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення (наявна ПКД): 

 

- внутрішньоквартальної території вул. Легоцького, 57-58; 

 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства вжити 

необхідних заходів щодо внесення об'єкту до Програми благоустрою м. 

Ужгорода з внесенням відповідних доповнень та змін до Бюджету м. 

Ужгорода. Винести питання на розгляд постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

2.2. Капітальний ремонт міських шляхів, тротуарів.  

- вул. Котовського;  

- вул. Філатова; 

- вул. Комендаря (тротуар).  

ВИРІШИЛИ: Оскільки відсутня ПКД взяти інформацію до відома. 

Повернутись до розгляду питання після виготовлення проектно-

кошторисної документації робіт.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

2.3. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій. 

 

- внутрішньоквартальна територія  вул. Легоцького, 66. 



ВИРІШИЛИ: Оскільки вже наявна ПКД вказаного об'єкту та проведена 

експертиза, рекомендувати департаменту міського господарства вжити 

необхідних заходів щодо внесення об'єкту до Програми благоустрою м. 

Ужгорода з внесенням відповідних доповнень та змін до Бюджету м. 

Ужгорода. Винести питання на розгляд постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування.  

 

2.4. Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків. 

- капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Лобачевського, 41, 43.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати включити до Програми будівництва дитячих 

майданчиків та підготувати відповідне доповнення до рішення ІХ сесії 

міської ради VІІ скликання 22 грудня 2016 року № 503.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

3. Про проблему водовідведення поверхневих вод та каналізації в 

мікрорайонах "Радванка" та "Горяни". 

 

СЛУХАЛИ: Чурило М.М. підняв питання щодо проблеми відведення 

поверхневих вод та каналізації в мікрорайонах "Раданка" та "Горяни". На 

вулицях мікрорайонів постійно виникають проблеми з відводом дощових вод - 

ливневою каналізацією, внаслідок чого на дорогах відбувається скупчення 

води. В результаті виникають аварійні ситуації, руйнується дорожнє покриття, 

а також ливневі води потрапляють на вулиці Томчанія, Садова та пров. 

Підвальний, затоплюються вулиці Шкільна, Осетинська, Буковинська аж до 

ринку на Краснодонців. Мешканці постійно страждають від затоплення 

підвалів, дворів та присадибних ділянок.  

ВИСТУПИЛИ: Карташов С.О., Юрко А.А. зауважили, що по вказаному 

питанню, зокрема по мікрорайону "Горяни" завдяки зверненням депутатів 

цього виборчого округу було виділено кошти в сумі 300 тис грн. на  

виготовлення проектно-кошторисної документації, яка якраз в травні цього 

року повернута КП "Водоканалом м. Ужгорода" на доопрацювання та усунення 

недоліків.  

Щодо мікрорайону "Радванка", зокрема вул. С.Разіна, Шишкіна, Єрмака, 8 

Січня,  то тут ситуація дуже складна, оскільки наявна ливнева каналізація 

неспроможна здійснювати відвод такої великої кількості води, адже вона навіть 

не з'єднана з центральною каналізацією.   

Проблема очевидна, оскільки насосне навантаження станом на сьогодні 

тут становить 100 %. Тому для вирішення проблеми необхідно не лише 

збудувати додаткову КНС, але й збільшувати потужність інших КНС, а це й 

розширення діаметру труб, їх заміна, будівництво відводу ливневих вод до р. 

Уж, будівництво каналізації з підключенням до центральної міської, тощо. 

Наголосили, що для прикладу, вартість такої реконструкції одної КНС 

становить близько 8 млн.грн.  



Зауважили, що проблему необхідно вирішувати виключно глобально,  але 

це потребує фінансування у вкрай великих розмірах - близько десятків 

мільйонів гривень, адже вартість навіть просто робіт з виготовлення ПКД на 

будівництво системи водовідведення мікрорайону "Радванка" становитиме 

близько одного мільйона гривень.  

ВИРІШИЛИ: 1. Рекомендувати постійній комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування розглянути 

питання виділення коштів в Бюджеті міста на 2017 рік на розробку 

проектно-кошторисної документації на будівництво системи 

водовідведення мікрорайону "Радванка". 

2. Департаменту міського господарства у разі розробки проектно-

кошторисної документації щодо капітального ремонту дорожнього 

покриття вулиць С.Разіна, Шишкіна, Єрмака, 8 Січня повернути проекти 

на доопрацювання в частині організації поверхневих вод.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

Секретар комісії     П. Вереш 

 


